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Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand 
 
Dansk Svømmeunion har besluttet at udtage en trup til Nordiske Mesterskaber (NM) i 
åbent vand-svømning. Konkurrencerne afvikles på skift i de nordiske lande (primært i 
Danmark og Sverige) i sommerperioden (sandsynligvis i juli måned). 
 
Dem der bliver udtaget, vil blive tilbudt en samling og få en del af omkostningerne til 
deltagelsen betalt. NM er forsat i en opstartsfase, så det er muligt at andre danskere 
deltager, men det vil være for fuld egenbetaling.  
 
Truppen består af maksimalt seks svømmere fordelt på følgende: 

- To damer (senior) 
- En pige (junior 1997-1998) 
- To herrer (senior) 
- En dreng (junior 1995-1996) 

 
På nordisk plan konkurreres der på 5.000 meter og 10.000 meter åbent vand-svømning. 
 
For at komme i betragtning til NM skal nedenstående kriterier opfyldes. 
 
Kvalifikationskriterier 
For at kunne kvalificere sig til NM skal man klare en bassinkravtid samt have en smule 
erfaring med åbent vand svømning. Således skal begge de følgende kvalifikationskriterier 
opfyldes: 
 

1. Bassinkravtid 
10.000 meter i bassin (langbane) skal følgende kravtid opfyldes: 

- Damer:  2.18.00 
- Piger: 2.22.00 
- Herrer:  2.10.00 
- Drenge: 2.14.00 

 
Bassinkravet skal opfyldes i forbindelse med Danish Open i marts måned for at 
kunne blive udtaget til NM den følgende sommer. 
 
I tilfælde af at flere svømmere er under kravtiden udtages de 2 hurtigste i 
seniorgruppen og den hurtigste i juniorgruppen. 

 
2. Åbent vand-krav 

Svømmeren skal have gennemført to officielle åbent vand-konkurrencer i regi af 
Dansk Svømmeunion og heraf én af mindst 5.000 meters længde inden for de 
seneste to kalender år. 
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Åbent vand kravet kan klares efter bassinkravet, men naturligvis inden afvikling af 
og endelig udtagelse til NM. Såfremt dette ikke er muligt på grund af placeringen af 
NM kan der søges dispensation i forhold til dette hos Dansk Svømmeunion.   

 
 
Træningssamling 
Forud for deltagelsen i NM afholdes en træningsweekend som forberedelse for dem, der 
er udtaget til mesterskabet.  
Mere information omkring dette følger efter udtagelsen. Deltagerne skal selv betale 
transporten i forbindelse med samlingen.  
 
Trænerbesætning 
Dansk Svømmeunion udtager 1-2 trænere afhængigt af holdets størrelse. 
 
Økonomi 
Dansk Svømmeunion giver tilskud til deltagelsen, men svømmerne må påregne en 
begrænset deltagerbetaling.  
 
Gennemsnitstider 
I nedenstående tabel kan man se sammenhængen mellem gennemsnitstider pr. 100 
meter og den samlede tid på 10.000 meter svømning. 
 

Gennemsnitstid på 100 meter: Samlet tid på 10 km. svømning: 

01:10,0 01:56:40 

01:11,0 01:58:20 

01:12,0 02:00:00 

01:13,0 02:01:40 

01:14,0 02:03:20 

01:15,0 02:05:00 

01:16,0 02:06:40 

01:17,0 02:08:20 

01:18,0 02:10:00 

01:19,0 02:11:40 

01:20,0 02:13:20 

01:21,0 02:15:00 

01:22,0 02:16:40 

01:23,0 02:18:20 

01:24,0 02:20:00 

01:25,0 02:21:40 
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Deltagelse i internationale åbent vand konkurrencer 
 
For at kunne komme i betragtning til deltagelse i konkurrencer i regi af LEN og FINA skal 
der opfyldes nedenstående kvalifikationskriterier. 
 
Ved internationale åbent vand-konkurrencer forstås: 

- FINA Open Water World Cup 
- FINA Open Water Grand Prix series 
- LEN European Open Water Swimming Cup 

 
Internationale mesterskaber (OL, VM, EM og EJM) er ikke omfattet af disse regler, da 
Sportsafdelingen løbende vurderer, om der skal opstilles udtagelseskrav for disse. 
  
Kvalifikationskriterier 
Før deltagelse i ovenstående internationale konkurrencer kan finde sted skal begge de 
følgende kvalifikationskriterier opfyldes: 
 

1.   Bassinkravtid 
10.000 meter i bassin (langbane) skal følgende kravtid opfyldes: 
     - Damer: 2.12.00 
     - Herrer: 2.02.00 

 
Bassinkravet skal opfyldes i forbindelse med Danish Open i marts måned eller ved 
et andet stævne, der på forhånd er godkendt af Dansk Svømmeunion. 
Bassinkravet skal opnås samme år, som man ønsker deltagelse i en international 
konkurrence. 

 
2.  Åbent vand-krav 

Svømmeren skal have gennemført en officiel 5.000 eller 10.000 meter åbent vand-
konkurrence i FINA godkendt åbent vand-dragt inden for de seneste to år. Såfremt 
der ikke er afviklet åbent vand-konkurrencer i Danmark, hvor ovenstående 
betingelser kan opfyldes inden for en periode på to år, kan der søges dispensation 
hos Dansk Svømmeunion.  

 
Kravene kan opfyldes i vilkårlig rækkefølge. 
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Trænerbesætning 
Ifølge de internationale åbent vand-regler skal der deltage en uddannet træner, der har 
ansvaret for svømmerne under konkurrence (og den forudgående træning). 
Ved flere end tre deltagere skal der deltage yderligere en træner eller hjælper. 
Dansk Svømmeunion skal godkende alle deltagende trænere og hjælpere. 
 
Økonomi 
Deltagerne skal selv afholde samtlige udgifter i forbindelse med deltagelsen samt udgifter 
til trænerens rejse, ophold og forplejning.  
 
I nogle tilfælde kan der fra lokalarrangørens side ydes rabat eller et særligt tilskud til den 
første deltager fra hver nation. Dette tilskud vil altid komme den svømmer til gode, der har 
opnået højest niveau ved opfyldelsen af bassinkravet (målt absolut i forhold til kravtiden på 
tværs af damer og herrer). 
 
Gennemsnitstider 
I nedenstående tabel kan man se sammenhængen mellem gennemsnitstider pr. 100 
meter og den samlede tid på 10.000 meter svømning. 
 

Gennemsnitstid på 100 meter: Samlet tid på 10 km. svømning: 

1:10,0 1:56:40 

1:11,0 1:58:20 

1:12,0 2:00:00 

1:13,0 2:01:40 

1:14,0 2:03:20 

1:15,0 2:05:00 

1:16,0 2:06:40 

1:17,0 2:08:20 

1:18,0 2:10:00 

1:19,0 2:11:40 

1:20,0 2:13:20 
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10.000 meter i bassin 
 
Åbent vand arbejdsgruppen afvikler en officiel mulighed for at klare bassinkravet på 
10.000 meter. Det bliver torsdag den 28. marts i forbindelse med Danish Open på Bellahøj 
Svømmestadion. Svømningen vil foregå i pausen mellem indledende og finaleafsnittene. 
Det vil sige, at der er forventet start på svømningen kl. ca. 13.15.  
 
Dansk Svømmeunion vil ikke arrangere yderligere muligheder for at afvikle kravet. Såfremt 
man ikke kan deltage til Danish Open skal kravet aflægges ved et lignende arrangement 
efter aftale med undertegnede.  
 
Tilmelding til 10.000 meter testen den 28. marts foregår via mail til undertegnede senest 
den 11. marts. Tilmeldingen skal indeholde navn, klub og årgang. 
 
Spørgsmål 
Kan rettes til udviklingskonsulent Morten Hinnerup på e-mail moh@svoem.dk eller på 
telefon: 4439 4468.  
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